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ukemagasinet MGFsamtid

kommer heretter hver 14. dag 
(muligens med opphold i ferier)

Den nye organisasjonen, arbeidsmetodene og hjelpemidlene 
for MGFteam er på plass. 

Fokus blir nå på praktisk bruk av Office 365: 
Yammer, OneNote, Gruppeområde og Skype for Business (Lync).



Liverpool
Hvordan lage en 

SmartReise beskrivelse

SmartReise Hvordan samhandle SmartHelse
Praktisk bruk av Office 365

Starter med utveksling av meninger, 
fortsetter med å dokumentere 

som bringer oss frem til resultat.

Fakta - Måledata
Gjennomsnitt per måned 

sendes til fastlegen



SmartReise – samhandling
1. Valg av reisemål

Bruke Yammer til å opprette en 
gruppe for reisemålet, snakke om 
reisemålet og høre om andre har lyst 
til å være med på samhandlingen  
eller reisen

2. Oppdatere OneNote SmartReise
Gruppens resultater legges 
fortløpende ut på OneNote 
SmartReise med beskrivelser, lenker 
etc. (se her).

3. Ny nettside for reisemålet
Når alt er klart legger Steffen ut en ny 
nettside for reisemålet på 
www.my-good-friends.no SmartReise 
reisemål (se her) som er åpen og 
tilgjengelig for alle.

4. Privat informasjon for MGFteam
Som priser, vurderinger etc. fra reiser 
MGFteamet har gjort til reisemålet 
lagres i OneNote.

https://mgfteam.sharepoint.com/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={E8234C22-EEBB-4E82-A74D-149F790E2A69}&file=SmartTravel - SmartReise&action=default&d=we8234c22eebb4e82a74d149f790e2a69&Source=https://mgfteam.sharepoint.com/Delte dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D/Delte dokumenter/My Good Friends gruppe%26FolderCTID%3D0x012000C73E9573EAD8C1449A810EC4B9E21FC8%26View%3D{4199D03C-EDBC-4220-B478-18C5EFB5E9A9}&RootFolder=/Delte dokumenter/My Good Friends gruppe/SmartTravel - SmartReise
http://www.my-good-friends.no/
http://my-good-friends.com/no/smartreise-no-menu/smartreise-korttid-shortterm-no


Samhandling i praksis –
MGFteam lærer bruk av moderne samhandling

Office 365 apper som vi kan bruke i 
vår samhandling:

Yammer - sosial  samhandling 
kunnskaps-utveksling og effektivt 
samarbeid.

OneNote – notatblokk

Skype for Business – nettmøter

Nettsteder gruppeområde –
dokumenter og mapper



Litt om 
Yammer
1. Grupper

2. Del noe

3. Svar

4. Medlemmer

5. Info

6. «Likes»

7. Admin

8. Filer / lenker

9. Meldinger

10. Gruppen – innhold

11. Innstillinger

12. Hovedmeny

Du kan være med eller selv opprette en gruppe. 
Navnet på gruppen kan være temaet for gruppen. 
Den som oppretter gruppen blir administrator.
Administrator velger medlemmer som skal delta.
Andre medlemmer kan søke om å delta.
Medlemmer som ikke vil delta kan forlate gruppen.
Medlemmer i gruppen får meldinger om aktiviteter i gruppen. 

Finnes også som 
app på Windows, 
iOS og Android



Litt om 
OneNote 
online

Du kan bruke OneNote online eller OneNote lokalt.
OneNote lokalt er ikke avhengig av nettverk, men 
synkroniseres automatisk når du er på nettet.
OneNote lokalt gir flere redigeringsmuligheter.
Notatblokken i OneNote lokalt synkroniseres med 
notatblokken som ligger i nettskyen (OneNote online).

Finnes også som 
app på Windows, 
iOS og Android



Litt om 
OneNote
lokalt

1. Valg av notatblokk dersom du bruker flere 
notatblokker.

2. Mapper
3. Sider
4. Søkefelt – VELDIG BRA – søker i alle mappene og gir 

automatisk forslagsliste om hvor emnet finnes.
Søker også på tekst i bilder (f. eks. pdf)

5. Menyvalg 

Finnes også som 
app på Windows, 
iOS og Android



Litt om 
Nettsteder -
gruppeområde

1. Områdemeny
2. Mapper eller dokumenter
3. Felt for å dra inn filer som skal lastes opp
4. Meny for å lage nye mapper eller dokumenter, laste 

opp dokumenter, synkronisere, dele og mer
5. Meny for å administrere området
6. Søkefelt 
7. Administrere egen brukerprofil

Finnes også som 
app på Windows, 
iOS og Android

Strukturen på 
gruppeområdet ligner 
mye på hvordan filer 
lagres i mapper på en PC. 



Blodtrykk
fakta innsamling

Jeg måler om morgenen ca. 10 – 20 
dager per måned. Hver måling tar ca. 
1 minutt og synkroniseres 
automatisk til min iPad. Jeg bruker 
ikke tid på å vurdere resultatet.

HealthManager
er en app som jeg 
har på min mobil 
(Android), mitt 
lesebrett (iPad) 
og min PC.

Jeg har min egen 
brukerkonto.

Dataene blir 
automatisk 
synkronisert fra 
nettskyen.

SmartHelse
Måledata

Gjennomsnitt 
per måned 

sendes til fastlegen

SmartHelse sammenheng
Hva forbinder du med 
SmartHelse?

- hva jeg forbinder med 
SmartHelse:
Jeg har ansvaret for min helse. 
SmartHelse er et verktøy som 
hjelper meg til å være fornøyd med 
meg selv og min helse. SmartHelse 
gir meg råd og oversikt til en god 
balanse mellom fysisk helse, 
psykisk helse og kosthold relatert 
til mine egne ønsker. Jeg ønsker i 
minst mulig grad å være en 
belastning for familie, venner og 
det offentlige helsevesenet. 
SmartHelse omfatter ikke 
behandling av sykdommer: 
fastlegen, helsevesenet etc. har 
ansvaret for behandling av mine 
sykdommer og å anbefale bruk 
av medisiner.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst


Jeg måler om morgenen ca. 10 – 20 
dager per måned. Hver måling tar 
ca. 30 sekunder og synkroniseres 
automatisk til min mobil (Samsung). 
Jeg bruker ikke tid på å vurdere 
resultatet.

HealthManager
er en app som 
jeg har på min 
mobil (Android), 
mitt lesebrett 
(iPad) og min 
PC.

Jeg har min egen 
brukerkonto.

Dataene blir 
automatisk 
synkronisert fra 
nettskyen.

SmartHelse
Måledata

Gjennomsnitt 
per måned 

sendes til fastlegen

SmartHelse sammenheng
Hva forbinder du med 
SmartHelse?

- hva jeg forbinder med 
SmartHelse:
Jeg har ansvaret for min helse. 
SmartHelse er et verktøy som 
hjelper meg til å være fornøyd med 
meg selv og min helse. SmartHelse 
gir meg råd og oversikt til en god 
balanse mellom fysisk helse, 
psykisk helse og kosthold relatert 
til mine egne ønsker. Jeg ønsker i 
minst mulig grad å være en 
belastning for familie, venner og 
det offentlige helsevesenet. 
SmartHelse omfatter ikke 
behandling av sykdommer: 
fastlegen, helsevesenet etc. har 
ansvaret for behandling av mine 
sykdommer og å anbefale bruk 
av medisiner.

Vekt
fakta innsamling

https://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst


Jeg måler om morgenen ca. 10 – 15 
dager per måned. Hver måling tar 
ca. 2 minutter og jeg noterer 
resultatet i et regneark. Jeg bruker 
ikke tid på å vurdere resultatet.

Jeg ønsker en ny løsning med 
automatisk synkronisering 
tilsvarende blodtrykk og vekt. 
Beurer skal komme med en ny 
modell i januar 2016.

Ny blodtrykksmåler 
fra Beurer som jeg 
planlegger å kjøpe i 
januar 2016.

SmartHelse
Måledata

Gjennomsnitt 
per måned 

sendes til fastlegen

SmartHelse sammenheng
Hva forbinder du med 
SmartHelse?

- hva jeg forbinder med 
SmartHelse:
Jeg har ansvaret for min helse. 
SmartHelse er et verktøy som 
hjelper meg til å være fornøyd med 
meg selv og min helse. SmartHelse 
gir meg råd og oversikt til en god 
balanse mellom fysisk helse, 
psykisk helse og kosthold relatert 
til mine egne ønsker. Jeg ønsker i 
minst mulig grad å være en 
belastning for familie, venner og 
det offentlige helsevesenet. 
SmartHelse omfatter ikke 
behandling av sykdommer: 
fastlegen, helsevesenet etc. har 
ansvaret for behandling av mine 
sykdommer og å anbefale bruk 
av medisiner.

Blodsukker
fakta innsamling

https://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst


Gjennomsnitt per måned -
fakta sendes til fastlegen

Disse 
tabellene 
vedlegges i 
en epost til 
fastlegen.

Målinger fra fakta-innsamlingen lastes ned i regneark for måneden 
og så beregnes gjennomsnittsverdien automatisk. 

SmartHelse
Måledata

Gjennomsnitt 
per måned 

sendes til fastlegen

SmartHelse sammenheng
Hva forbinder du med 
SmartHelse?

- hva jeg forbinder med 
SmartHelse:
Jeg har ansvaret for min helse. 
SmartHelse er et verktøy som 
hjelper meg til å være fornøyd med 
meg selv og min helse. SmartHelse 
gir meg råd og oversikt til en god 
balanse mellom fysisk helse, 
psykisk helse og kosthold relatert 
til mine egne ønsker. Jeg ønsker i 
minst mulig grad å være en 
belastning for familie, venner og 
det offentlige helsevesenet. 
SmartHelse omfatter ikke 
behandling av sykdommer: 
fastlegen, helsevesenet etc. har 
ansvaret for behandling av mine 
sykdommer og å anbefale bruk 
av medisiner.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst


Blodprøver – hva trenger jeg å forstå?

Masse 
uforståelige 
tall og 
betegnelser. 

Referanse-
området 
viser «gode» 
verdier for  
prøvene.

Dette er data 
for fastlegen 
– ikke for 
menigmann.

Analyse  Referanseområde 5.11.2010 6.2.2012 1.6.2012 5.10.2012 3.1.2013 18.3.20 9.9.2014 25.9.2015

blod blod blod/urin blod blod/urin
ikke fastende

blod/urin

Hb-HbA1c 4.3-6.1 6.0

B/Lk-Eosinofile 0.00-0.70 0.35 0.33 0.38

B/Lk-Monocytter 0.20-1.00 0.34 0.39 0.43

B/Lk-Basolfile gran 0.00 -0.20 0.05 0.03 0.04

Lk-Nøytrofile gr 1.90-8.00 3.10 3.58 3.28

Lk-Lymfocytter  1.00-5.00  1.76 1.57 1.83

B-Hemoglobin 13.5-16.5  16.0 16.6 16.8 16.0 16.4

E-MCV 80-100 89 88

B-Trombocytter 150-450 250 253 247

B-Leukocytter 3.5-11.0  5.6 5.9 6.0

eGFR   60-150 >60 >60 >60 >60 >60

S-Vitamin B12 200-700 554

P-Kobalamin (Vit.N12)     170-650 401

S-Ferritin side 25-300 663   531 578 406  367

S-TSH 0.30-4.50 1.24 1.39 1.98 1.81 0.96

S-FT4 11.0-21.0 12.8 12.6 12.1 12.2

S-Folinsyre 12.4

P/S-Natrium  137-145  141 140

S-Kalium  3.6-5.0 4.4 4.5

S-Urat 230-480 417

P/S-Kreatinin 60-105 84 85 75 85 78 75

S-Jern  9-34 19 21 23 21

S-ALAT 10-70 35 51 18

S-ASAT 15-45 25 36 22

S-HDL-kolestrol 1.0-2.7 1.2 1.3 1.2 1.3

P-LDL-kolestrol 0.8-2.1 1.3

S-Triglycerider 0.45-2.60  2.14 1.99 0.82

S-Kolestrol 3.9-7.8 5.8 5.9 5.5

S-Glukose    4.0-6.3 10.1 8.8 9.4

S-TIBC 49-83 60 56 56

S-LDL-Kolestrol 2.0-5.4 3.6 3.7

P-Kolestrol 3.9-7.8 5.1

B-Glykosylert Hb side 4.3-6.1 7.1 7.5 7.3 7,2 6,7 6,6%

P-Glukose (referanseområde fastende) 4.0-6.3 6.3

S-PSA 0.0-4.5 1.6 1.8 1.5

S-Albumin   34-45 41

S-CRP 0-10 16 7

Pt-GFR estimert   >60 >60

P-Folat >5.0 19.4

P-Fritt T4 11.0-21.0 12.3

SmartHelse sammenheng
Hva forbinder du med 
SmartHelse?

- hva jeg forbinder med 
SmartHelse:
Jeg har ansvaret for min helse. 
SmartHelse er et verktøy som 
hjelper meg til å være fornøyd med 
meg selv og min helse. SmartHelse 
gir meg råd og oversikt til en god 
balanse mellom fysisk helse, 
psykisk helse og kosthold relatert 
til mine egne ønsker. Jeg ønsker i 
minst mulig grad å være en 
belastning for familie, venner og 
det offentlige helsevesenet. 
SmartHelse omfatter ikke 
behandling av sykdommer: 
fastlegen, helsevesenet etc. har 
ansvaret for behandling av mine 
sykdommer og å anbefale bruk 
av medisiner.

http://www.lommelegen.no/legesvar/forh%C3%B8yet-ferritin-beh%C3%B8ver-ikke-%C3%A5-bety-mye-jern-i-blodet
http://nevro.legehandboka.no/prover-og-svar/klinisk-kjemi/blodprover/glukose-2973.html
https://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst


SmartHelse hittil –
konklusjon

Jeg sender hver måned en oppsummering til fastlegen
Startet for ca. 12 måneder siden – det fungerer veldig bra
Bruker liten tid – noen få minutter per dag – ca. 10 minutter per måned
Start-terskelen er høy – det vil ta mange år før dette er vanlig for 60+
Veldig enkelt når alt fungerer – automatisk synkronisering (Bluetooth)
Daglige målinger er kun fakta innsamling – vurderer ikke resultatene
Relativt store variasjoner per dag – bør ha minst 5-10 målinger per måned
2 – 3 besøk hos fastlegen per år – fastlegen har fulgt med på oppsummeringene
Antagelig ikke nødvendig med legebesøk når alt er normalt
Jeg ser på trendene i den månedlige oppsummeringen – alt ser relativt bra ut:

Vekt-reduksjon i perioden er bra
God bedring i blodsukker
Følge mer med på blodtrykk

Ingen hensikt å se på eller vurdere blodprøver – det er fastlegens område
Jeg planlegger å kjøpe ny måler for blodsukker (Bluetooth) i 1. kvartal 2016
Langsiktig ønske er at den daglige fakta innsamling skjer helautomatisk

SmartHelse sammenheng
Hva forbinder du med 

SmartHelse?

- hva jeg forbinder med 
SmartHelse:

Jeg har ansvaret for min helse. 
SmartHelse er et verktøy som 

hjelper meg til å være fornøyd med 
meg selv og min helse. SmartHelse 

gir meg råd og oversikt til en god 
balanse mellom fysisk helse, 

psykisk helse og kosthold relatert 
til mine egne ønsker. Jeg ønsker i 

minst mulig grad å være en 
belastning for familie, venner og 

det offentlige helsevesenet. 
SmartHelse omfatter ikke 

behandling av sykdommer: 
fastlegen, helsevesenet etc. har 

ansvaret for behandling av mine 
sykdommer og å anbefale bruk 

av medisiner.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst

